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Olimp THERM LINE HydroFast 60 tabletek
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Therm Line HydroFast to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompozycję składników roślinnych o
synergistycznym działaniu.Pieprz kajeński wspomaga spalanie tłuszczu, ułatwiając jednocześnie walkę z cellulitem.Mniszek lekarski
podobnie jak pokrzywa i cykoria sprzyja usuwaniu wody z organizmu wraz z zawartymi w niej produktami przemiany materii, przez co
wspiera naturalną detoksykację organizmu, a ponadto pobudza trawienie.Wyciąg z pestek winogron pomaga w redukcji cellulitu i
wspomaga odchudzanie. Wspiera kontrolę masy ciała oraz pomaga modelować sylwetkę.Morszczyn wspomaga trawienie i pracę jelit,
przyczynia się do zwiększenia uczucia sytości jak również przyczynia się do zmniejszenia masy ciała.Cykoria wspomaga utratę masy
ciała.W skład produktu wchodzi ekstrakt pieprzu czarnego, który ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga utrzymać
właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.Składniki/Substancje
aktywne:2 tabletki zawierają:Ekstrakt z ziela pokrzywy 400 mgEkstrakt z morszczynu pęcherzykowatego 100 mgw tym: jod 160 µg
(107%*)Kofeina (z kofeiny bezwodnej oraz Sinetrol®) 202 mgEkstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 150 mgEkstrakt z korzenia cykorii
100 mgEkstrakt z pestek winogron, 90 mgw tym: proantocyjanidyny (95%) 85,5 mgSinetrol® 40 mgEkstrakt pieprzu kajeńskiego 60 mg
w tym: kapsaicyna (8%) 4,8 mgEkstrakt pieprzu czarnego Bioperine® 2 mg*RWS – referencyjna wartość spożyciaDawkowanie:Zalecana
dzienna porcja: 1 tabletka 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody, ok. 30 min przed śniadaniem i obiadem lub treningiem. Nie należy
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przeznaczenie: Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla osób dorosłych odchudzających się, dążących do redukcji cellulitu oraz
nadmiaru wody w organizmie.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej,
chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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